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RESOLUCIÓ, de 19 de setembre de 2017, per la qual es publica la relació de 
SOL.LICITUDS DE MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL admeses i excloses del 
curs 2017-18 
 
 
 
SOL.LICITUDS ADMESES 
 
X6688038Y 
47830339E 


 
 


SOL.LICITUDS EXCLOSES MOTIUS


47695556L 1 
47931214L 1 
48059959X 2 


 
RELACIÓ DE MOTIUS 
 
1 L'estudiant no acredita documentalment complir amb les condicions per matricular-se 
a temps parcial per motius laborals 
2 Els motius al.legats no es consideren suficients 
 
 


 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs 
d'alçada davant el rector de la Universitat de Lleida en el termini d'un mes a comptar a 
partir del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució 
 
 
 
La cap d'estudis dels estudis de grau en Dret 
 
Neus Cortada Cortijo 
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RESOLUCIÓ, de 14 de setembre de 2017, per la qual es publica la relació de persones 
admeses i excloses a la convocatòria extraordinària per finalització d'estudis del GRAU 
EN TURISME del curs 2017-18 


 
 
 
PERSONES ADMESES 
 
 
 
PERSONES EXCLOSES MOTIUS 
 
4805349F 1 
 


 
RELACIÓ DE MOTIUS 
 
1 Manca de vistiplau del tutor 
 
 


 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs 
d'alçada davant el rector de la Universitat de Lleida en el termini d'un mes a comptar a 
partir del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució 


 
 
 


La cap d'estudis dels estudis de grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 
 
Yolanda Montegut Salla 


 







 
 
 
 


 
RESOLUCIÓ, de 14 de setembre de 2017, per la qual es publica la relació de persones 
admeses i excloses a la convocatòria extraordinària per finalització d'estudis del GRAU 
EN DRET del curs 2017-18 


 
PERSONES ADMESES 
 
39423623J 
43724661M 
45791533M 
46545700W 
47683488A 
47695330T 
47696345A 
47699778D 
47857315L 
47931250D 
47934058B 
47935587E 
47982800Q 
47982926G 
47983716N 
47984081D 
47980667E 
48055906M 
48056823W 
48252086H 
53921648B 
N130355 
X3108081E 
Y0264585F 
 
PERSONES EXCLOSES MOTIUS 
 
48052718Z 1 


 
RELACIÓ DE MOTIUS 
 
1 Té pendent superar més de 18 crèdits 
 


 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs 
d'alçada davant el rector de la Universitat de Lleida en el termini d'un mes a comptar a 
partir del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució 


 
 
 


La cap d'estudis del grau en Dret 
 
Neus Cortada Cortijo 







 
RESOLUCIÓ, de 14 de setembre de 2017, per la qual es publica la relació de persones 
admeses i excloses a la convocatòria extraordinària per finalització d'estudis del GRAU 
EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES del curs 2017-18 
 
 
 
PERSONES ADMESES 
 
7941 
47689130X 
47687409Z 
47693544P 
47934414E 
73093273D 


 
 


PERSONES EXCLOSES MOTIUS


47980184E 1 
43745416Z 2  
48250396F 3 


 
 


RELACIÓ DE MOTIUS 
 
1 Admès condicionat a matricular-se del curs vigent 
2 Pendent acceptació reconeixement Pràctiques Externes 
3 Pendent qualifiació Pràctiques Externes 
 


 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs 
d'alçada davant el rector de la Universitat de Lleida en el termini d'un mes a comptar a 
partir del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució 
 
 
 
La cap d'estudis dels estudis de grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 
 
Yolanda Montegut Salla 









